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Plejeforanstaltnings vedr. Vild med Vilje areal i Bagsværd Søpark
Gladsaxe Kommune træffer hermed afgørelse efter plejeplanbekendtgørelsen1 § 1, stk. 3 vedr.
nedenstående plejeforanstaltning.
På arealet markeret på figur 1 omlægges driften af ca. 5000 m2 græsplæne til naturgræs med
opsamling.
Arbejdet starter op 1. juni 2020 og evalueres løbende ved monitering. Formålet med
omlægningen af plejen er at øge biodiversiteten og de rekreative muligheder i området.
Afgørelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende
virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. plejeplanbekendtgørelsen § 5
stk. 3.
Baggrund/Beskrivelse
Projektområdet indgår i det fredede område ”Bagsværd Søpark” med seneste
fredningskendelse fra 2007. Det er blandt andet fredningens formål, at give mulighed for
udsigt over Bagsværd Sø fra Bagsværd Vej og fastholde mulighed for rekreativ benyttelse af de
offentligt ejede arealer.
I maj 2014 blev der vedtaget en 10-årig plejeplan for hele det fredede område. Plejeplanen kan
ses her:
https://gladsaxe.dk/Files//Files/Faelles-dokumenter/Planer-politikker-visioner/BMF/Plejeplanbagsvaerdsopark2014.pdf
Den gældende plejeplan indeholder målsætninger om, at Bagsværd Søpark skal være et
område, man gerne må færdes og opholde sig i, samtidigt med at man ønsker at fremme
hjemmehørende dyr og planter. Man ønsker at opnå en balance mellem beskyttelse og
benyttelse, samt at formidle områdets biologiske og økologiske værdier. Dog står der også i
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Bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn nr. 924 af 27/06/2016

plejeplanen, at græsarealet ved Bagsværdvej skal holdes kort, for at gøre ophold og leg muligt.
Græsarealet i arealets østlige ende ved Bagsværdvej, vil som det eneste fortsat blive driftet
som plænegræs (se figur 1).
Den plejeforanstaltning, som med denne afgørelse ønskes iværksat, tjener til opnåelse af
fredningens og plejeplanens formål, omkring mulighed for rekreative oplevelser og at styrke
biodiversiteten i området.
Tiltaget er desuden ikke i strid med fredningsbestemmelserne, idet omlægningen af
græsslåningen ifølge fredningen er tilladt, hvis de skønnes egnet til at forbedre forholdene for
dyre- og plantelivet og i øvrigt har ophæng i en plejeplan. Med denne afgørelse får tiltaget
ophæng i en plejeplan. Gladsaxe Kommunes fredningstilsyn vurderer, at tiltaget både
forbedrer forholdene for dyre- og planteliv samt muligheden for rekreative naturoplevelser.
Det korte græs langs vejen har i dag en begrænset oplevelsesmæssig værdi. Det eksisterende
stisystem i området bliver ikke ændret og dermed begrænses offentlighedens mulighed for at
komme rundt i arealet ikke. Ændringen af græsningsplejen vil heller ikke forringe udsigten til
Bagsværd Sø langs Bagsværdvej, da det ikke forventes at græsset bliver højere end 40 cm.
I 2018 var der en botanisk gennemgang af arealet syd for projektområdet. Det sydlige areal er
et overdrev beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Med omlægning af driften i området,
kan der blive mulighed for at visse af overdrevsarterne kan udvide sit udbredelsesområde.

Figur 1: Det lysegrønne areal over de blå pile omlægges fra græsflade til naturgræs – dog ikke plænen vest for
Barnets Hus.

På det indsatte kort kan man se, at det der i dag er ”lysegrøn” brugsplæne, med slåninger hver
10.-14. dag i hele vækstsæsonen. Dette områdes pleje ønskes ændret til naturgræs.
Naturgræsarealet vil fremover blive slået 1.-15. juli med en skiveklipper. Det opsamlede
materiale fjernes 2-5 dage efter slåning. Målet med denne pleje er at styrke biodiversiteten og
de rekreative naturoplevelser.
Gladsaxe Kommune vurderer samlet set, at tiltaget vil forbedre forholdene for biodiversiteten i
området uden at forringe de landskabelige værdier i nævneværdigt. I øvrigt vil flere træer have
gavn af, at græsset ikke længer slås tæt ind til stammerne.
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Natura 2000
Der er 2,1 km til nærmeste natura 2000 område Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.
Det vurderes, at omlægning af driften i området vil ikke have nogen indflydelse på dette areal.
Bilag IV-arter
Der er i 2019 registreret forekomst af syv forskellige flagermusarter i området. Det vurderes, at
omlægningen af driften på græsområdet ikke forringer flagermusens økologiske funktionalitet i
området.
Klage
Det følger af plejeplanbekendtgørelsen, at afgørelsen kan påklages inden for 4 uger fra
modtagelsen af denne afgørelse, dvs. den 30.04.2020. Klage sker efter reglerne i
naturbeskyttelsesloven. Afgørelsen kan desuden indbringes for domstolene. Det skal ske inden
6 måneder fra den dag afgørelsen er offentliggjort, altså senest den 30.10.2020.
Klagevejledningen kan ses i bilag 1.
Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på Gladsaxe Kommunes hjemmeside gladsaxe.dk/naturafgoerelser
samt i Gladsaxe Bladet under ”kommunen orienterer”.
Du er altid velkommen til at kontakte mig, såfremt at du har spørgsmål til sagen.

Vedlagte bilag
Bilag 1: Klagevejledning
Kopi af afgørelsen er sendt til:
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dngladsaxe-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening i Gladsaxe v. Kurt Loftkjær, kurt@loftkjaer.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Gladsaxe@dof.dk og Natur@dof.dk
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk
Friluftstrådet v. Anne Merete Palmgren, retepalmgren@gmail.com
Friluftsrådet, storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk
Dansk Botanisk Forening, oestkredsen@botaniskforening.dk
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